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נותנים תקווה, תומכים במלווים, מלווים את הנלחמים



הקמת העמותה

יולי
2011

אפריל
2014

4NSCLC ADENOCARCINOMAמאובחן עם סרטן ריאה דרגה , אלעד•
אלעד לא עישן מעולם•
ההתמודדות על סרטן ריאה בבית•
הבנת התקווה בטיפולים החדשים ובחשיבות האבחון•
CAREGIVER, הרגשת תפקיד המטפל•

הקמת העמותה•
העמותה הראשונה והיחידה המוקדשת לסרטן ריאה בישראל•
מספקת מידע•
מספקת תמיכה •
יצרה קהילה משתפת•
מייצגת את משפחות סרטן ריאה בפני מקבלי ההחלטות•



שנים6.5
אבחון

קו 1
כימותראפיה

בדיקת פאנל גנטי מורחב

קו 2
• 2012: Crizotinib –

complete response

גרורות מוחיות

קו 3
• Whole-brain 

radiotherapy 
(crizotinib 
interrupted)

קו 4
• 2014: Ceritinib

5L treatment
• 2017: Alectinib

FISH, fluorescent in-situ hybridization; IHC, immunohistochemistry; NGS, next-generation sequencing
*Compassionate use through the health system• Oncolog    

6L treatment
• End 2017: 

Brigatinib



אתר אינטרנט

www.ilcf.org.il

http://www.ilcf.org.il/


קבוצה סגורה  -חברים לנשימה 

www.facebook.com/groups/ilcfil838חברים

http://www.facebook.com/groups/ilcfil


קבוצות תמיכה דיגיטליות
קבוצת חולים•
קבוצות בני משפחה3•

.הקבוצה פתוחה לכתיבה ושיתוף•
.והמנחה קבועיםהקבוצה•
המנחה מובילה את הקבוצה ומאפשרת לכתוב  •

.ולשתף
המנחים הם מנחי קבוצות מומחים בתחומם  •

.שעוברים הכשרה בהנחיית קבוצות בטקסט
.התקשורת בטקסט ללא קול או תמונה•

קבוצות חדשות בשבוע הבא2נפתחות •
קבוצת חולים•
קבוצת בני משפחה•
דרך לינק בפייס ובקבוצהלהרשםאפשר •
054-7894015לפנות לשרה •



תכנית סקר לסרטן ריאה

הגשה שניה לסל•
ערעור יוגש בשבת•
מכתבי חולים•
חתימות עצומה•



מפגשים עם אנשי מקצוע

ר איתן נחשוני"פסיכיאטר ד: פסיכואונקולוגיה•

תבוריגיא , מלווה מתמודדים עם מחלות קשות, מאמן, ס"עו: תמיכה•

ר דב הרשקוביץ"פתולוג ראשי של איכילוב ד: אבחון בסרטן ריאה•



CAREGIVERSתערוכת צילומים חולים ו 



העמותה בעולם

 LUCE LUNG CANCER EUROPE-חברים ב•

GLCC GLOBAL LUNG CANCER COALITION-חברים ב•
www.lungcancercoalition.org

ADVISORY BOARDS-השתתפות ב•

מייצגים את קול החולים והמשפחות  •

www.lungcancereurope.eu

http://www.lungcancercoalition.org/
http://www.lungcancereurope.eu/


מתוך הכנס השנתי



:2018תכניות 

הקמת מועדון חברי העמותה•

הצבת ברושורים בבתי חולים•

גיוס כספים•

:שוטפים

מפגשים עם אנשי מקצוע נוספים•

הגדלת קבוצת חברים לנשימה•

המשך הפעלת קבוצות תמיכה אינטרנטיות•

קולות המשפחות לוועדת הסל, קמפיין מודעות בנובמבר•



תודה

:תודות

שותף מייסד•

רואי חשבון העמותהBDOחברת •

•PRאתר העמותה עידו יערי, ניר גלבועדיגיטל, שי וורנר

חברות התרופות•

חברת וועד מנהל, צביליאן: מתנדבים•

שולה וולטר, שרה לוי, יוסי שמש, אלעד רובינשטיין

אלעד שילה•

, שלומית, חני, רקוץר מאיר "ד" : חברים לנשימה"פרויקט תערוכה •

ושלמהאושרית, לילך, אורלי, הדס, אלברט
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